
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 99/2016 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova 

 

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a președintelui Consiliului județean, prin care se 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 99/2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova și raportul nr. 

16.533/18.08.2017 al Direcției juridic contencios și administrație publică; 

 În temeiul prevederilor art. 54, art. 97 alin. 1 și ale art. 98 din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

  Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1  Se desemnează domnul consilier județean Gâlcă Adrian în componența 

Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea 

domeniului public și privat al județului. 

 Art.2 Se desemnează domnul consilier județean Necula Gheorghe în 

componența Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. 

 Art.3 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea nr. 

99/2016 a Consiliului județean Prahova. 

 Art.4  Direcția juridic contencios și administrație publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 

           p. SECRETAR 

    Alina Georgiana Tincă 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliul județean Prahova nr. 95/2017 s-a luat act de încetarea 

de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Hornoiu 

Gabriel.  

Conform Hotărârii nr. 99/2016 acesta a fost membru în Comisia pentru servicii 

publice, comerț, turism și agrement. 

Ca urmare a validării supleantului se impune desemnarea acestuia în locul 

consilierului județean demisionar, în locul rămas vacant în cadrul comisiei 

susmenționate. 

Prin cererea înregistrată la Consiliul județean Prahova sub nr. 

16292/16.08.2017, domnul consilier județean Necula Gheorghe solicită aprobare 

pentru mutarea din cadrul comisiei din care face parte, respectiv Comisia de studii, 

prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și 

privat al județului, în cadrul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism și 

agrement. 

Față de cele prezentate, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

  

 

  

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția Juridic Contencios 

Și Administrație Publică 

Nr. 16533 / 18.08.2017 

 

 

 

 R A P O R T 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 54 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, după constituire consiliul județean își organizează comisiile 

de specialitate, pe domenii principale de activitate 

 Prin Hotărârea Consiliul județean Prahova nr. 95/2017 s-a luat act de încetarea 

de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Hornoiu 

Gabriel.  

Conform Hotărârii nr. 99/2016 acesta a fost membru în Comisia pentru servicii 

publice, comerț, turism și agrement. 

Ca urmare a validării supleantului se impune desemnarea acestuia în locul 

consilierului județean demisionar, în locul rămas vacant în cadrul comisiei 

susmenționate. 

Prin cererea înregistrată la Consiliul județean Prahova sub nr. 

16292/16.08.2017, domnul consilier județean Necula Gheorghe solicită aprobare 

pentru mutarea din cadrul comisiei din care face parte, respectiv Comisia de studii, 

prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și 

privat al județului, în cadrul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism și 

agrement. 

În vederea completării componenței comisiei anterior menționată a fost 

elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl vizăm favorabil. 

 

 

 

Director executiv, 

Alina Georgiana Tincă 


